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Høringssvar vedrørende skybrudspakke 2022 
 
Bispebjerg Lokaludvalg takker for muligheden for at kommentere på dette høringsma-
teriale. Der er to projekter i spil i vores bydel: 

• Kirkegården  
• Viadukten under højbanen v. Lersøpark Allé 

 
Projektet har været drøftet i bymiljøudvalget. Herudover har vi spurgt Lundehusskolen 
samt kolonihaveforbundet om de havde kommentarer til viadukten, og Områdeforny-
else Nordvest om bemærkninger vedrørende kirkegården. 
 
Kirkegården 
TMF deltog med oplæg til bymiljøudvalgsmødet i dag 9. september. Skybrudsprojektet 
inddrager en del af kirkegården, og tænkes opdelt i flere skybrudsprojekter indenfor 
kirkegården for ikke at skulle lave et stort skybrudsprojekt i den sydlige del.  
Der skal udarbejdes en reguleringsplan for de grave, som skal flyttes i forbindelse med 
projektet. Nedlæggelse af gravene er problematisk, og gør derfor også, at projektet 
formentlig skal realiseres i etaper.  
 
Enkelte træer må lade livet, men bliver erstattet af nye. Her foreslås hjemmehørende 
arter, som tåler at stå i vand i korte perioder. 
 
Der er ikke planlagt et byrumstilkøb, og derfor skal projektet realiseres for takstmidler. 
Lokaludvalget anbefaler dog, at der udarbejdes et budgetnotat til næste års forhand-
linger, som netop fokuserer på et byrumstilkøb til projektet med broer/stisystemer, 
som sikrer tilgængeligheden også efter skybrud samt mere biodiversitet. 
 
Viadukten 
Viadukten etableres som et forsinkelsesbassin, der fyldes under og efter skybrud, og 
drænes, når der er plads i rørene igen. Projektet lyder fornuftigt, da det netop er her, 
hvor der oftest står vand under skybrud.  
 

9. september 2021 
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Samtidig er højbanen dog en stor, trafikal barriere, og der er meget få krydsningsmu-
ligheder. Trafikanterne skal således enten til Helsingørmotorvejen, som ofte også 
oversvømmes, eller via Tagensvej. Det er derfor essentielt at få sat et skiltesystem op, 
som leder trafikken til andre veje. Ikke kun for bilister, men også for ambulancekørsel 
til hospitalet, og de mange cyklister som krydser. Lederen af Lundehusskolen oplyser, 
at de kun har enkelte elever fra Nørrebrosiden, som formodes at have skolevej via via-
dukten.  
Cykelruten som kører langs med Højbanen inde i parken, bliver umiddelbart ikke be-
rørt af skybrudssituationer. Dog er der et ønske lokalt om, at disse stier om fornødent 
hæves yderligere, for at være på den sikre side. 
 
 
Helt overordnet er Bispebjerg Lokaludvalg godt tilfreds med de foreslåede projekter. I 
forhold til kirkegårdsprojektet foreslås, at den nedsatte følgegruppe for Degnestav-
nens legeplads, også inviteres til at følge projektet for kirkegården. 
 
Venlig hilsen 

 
 
Alex Heick. Formand for Bispebjerg Lokaludvalg 
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